
 

data wpływu ……………………………… 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA /ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO NA TERENIE GMINY RZEKUŃ  ( ROK SZKOLNY 2023/2024) 
*niepotrzebne skreślić 

             Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału przedszkolnegoSłoneczka (5 i 6 - latki) / 

Krasnoludki(3 i 4-latki)* w: 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 
( nazwa szkoły) 

 

na ………………….. godzin dziennie , tzn. od godz. …………….. do godz. ………………… 

( godziny pracy oddziału: 7
30

- 16
30 

) 

CZĘŚC I 

PODSTAWOWE DANE O DZIECKU 

 

Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………….………..…. 
 

Data urodzenia dziecka : ……………………………………………………………………...………. 
 

Adres miejsca zamieszkania dziecka : ………………………………………………….…….……… 
 

Numer PESEL dziecka :  ………………………………………………………………….…………… 

W przypadku braku numeru PESEL : Seria i numer paszportulub nazwa , seria i numer innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka. 

 

Imię i nazwisko matki /opiekunki prawnej ( niepotrzebne skreślić ): 
 

……………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

Adres miejsca zamieszkania matki /opiekunki prawnej ( niepotrzebne skreślić ): 
 

……………………………………………………………………………………………………..……. 

 

Adres mailowy  matki /opiekunki prawnej ( niepotrzebne skreślić ): 
 

……………………………………………………………………………………………………..…….  

 

Numer telefonu   matki /opiekunki prawnej ( niepotrzebne skreślić ): 
 

……………………………………………………………………………………………………….….. 

 

Imię i nazwisko ojca /opiekuna prawnego ( niepotrzebne skreślić ): 
 

……………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

Adres miejsca zamieszkania ojca /opiekuna prawnego ( niepotrzebne skreślić ): 
 

…………………………………………………………………………………………………..………. 

 

Adres mailowy  ojca /opiekuna prawnego ( niepotrzebne skreślić ): 
 

……………………………………………………………………………………………..…………….  

 

Numer telefonu  ojca /opiekuna prawnego ( niepotrzebne skreślić ): 

 

……………………………………………………………………………………………..……………. 



CZĘŚC II 

INFORMACJE DOTYCZACE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW NA KOLEJNYCH ETAPACH 

REKRUTACYJNYCH 
W kolumnie 3 potwierdzić znakiem „X” – jeśli spełnia się kryterium brane pod uwagę na kolejnych etapach 

postepowania rekrutacyjnego.  

 

 

PIERWSZY ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Lp. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA WYPEŁNIA KOMISJA 

 KRYTERIUM 

 
POTWIERDZENIE 

SPEŁNIENIA KRYTERIUM 

(wstawiony znak „X’ w kol.3.) 

NAZWA ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU, 

POTWIERDZAJĄCEGO 

 SPEŁNIENIE                              PRZYZNANE  

KRYTERIUM                        PUNKTY 

                                               (spełnienie jednego z kryteriów  5 punkt) 

1 2 3 4 5 

A. KRYTERIA USTAWOWE (pierwszy etap): Kryteria równorzędne 

1.  Wielodzietność rodziny kandydata 

(rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) 

  Oświadczenie wnioskodawcy (zał. nr 1) 

 o wielodzietności rodziny dziecka 

 

2.  Niepełnosprawność kandydata   Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność (o ile 

takie wystawiono) 

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności 

 

3.  Niepełnosprawność obojga 

rodziców/opiekunów prawnych kandydata 

  Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności 

 Orzeczenie  równoważne 

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2016r.  poz.2046 i 1948) 

 

4.  Niepełnosprawność jednego z 

rodziców/opiekunów prawnych kandydata 

  

5.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata   Orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność 

(o ile takie wystawiono) 

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności 

 

6.  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

(wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, 

wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, 

chyba ,że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej 

jedno dziecko z jego rodzicem) 

  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację 

 Akt zgonu 

 Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka 

(zał. nr 2) 

 

7.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą    

Suma punktów :  

ZAŁĄCZNIKI są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z 

art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane także w postaci 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.Wzory oświadczeń – w załączeniu do „Wniosku”. 
 

 

 

 

 

 

 



DRUGI ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

B. KRYTERIA DODATKOWE: ( drugi etap) wstaw X jeśli to kryterium obowiązuje w kolumnie nr 3. 

 

L.p. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

 
WYPEŁNIA KOMISJA 

 KRYTERIUM  

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA 

KRYTERIUM (wstawiony znak "X w kol.  3.) 

Liczba pkt. 

tu wstawić 

X przy 

spełnianym 

kryterium 

NAZWA ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU, 

POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIENIE 

KRYTERUIM 

PRZYZNANE 

PUNKTY 

1 2 3 4 5 

1 Oboje rodzice pracują , uczą się lub studiują 

w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo 

rolne lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą. 

10 pkt *oświadczenie rodziców/ opiekunów 

(zał. 3a i 3b)          

 

 

2 Jeden z rodziców pracuje, uczy się lub 

studiuje w trybie dziennym, prowadzi 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą. 

5 pkt *oświadczenie rodzica/ opiekuna (zał.3a 

lub 3b)        

 

 

3 Rodzice wskazali Gminę Rzekuń jako 

miejsce zamieszkania. 

6 pkt *miejsce zamieszkania wskazane we 

wniosku rekrutacyjnym 

 

 

4 Zgłoszenie przez rodziców jednocześnie do 

tego samego przedszkola dwoje lub więcej 

dzieci lub zgłoszenie do przedszkola, 

oddziału przedszkolnego lub innej formy 

wychowania przedszkolnego dziecka 

posiadającego rodzeństwo odpowiednio w 

przedszkolu lub w szkole podstawowej. 

4 pkt * potwierdzenie kryterium przez 

dyrektora przedszkola  na podstawie 

dokumentacji         

 

Suma punktów (B): 

ZAŁĄCZNIKI są składane w formie oświadczeń.       Wzory oświadczeń są załącznikami do "WNIOSKU". 

 

 

 

CZĘŚĆ III    INNE INFORMACJE, DEKLARACJE 

1. Kolejność wybranych przez Pana/Panią publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych,  

w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych:(Można wskazać nie więcej niż trzy przedszkola; w 

przypadku składania wniosków do różnych przedszkoli należy podawać taką samą kolejność!) 

□    w pierwszej kolejności: ………………………………………………………………… 
                                                                                  (nazwa przedszkola, nr, miejscowość) 

□    w drugiej kolejności:……………………………………………………………………. 
                                                                                  (nazwa przedszkola, nr, miejscowość) 

□    w trzeciej kolejności:…………………………………………………………………… 
                                                                                  (nazwa przedszkola, nr, miejscowość) 

 

Czytelne podpisy:   1.   Matki/opiekunki prawnej ……………………….……………..……………. 

Data:…………………………..…….     2.   Ojca/opiekuna prawnego ……………………..……………….…………….. 
Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe. 

Jestem świadoma/świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenie. 

Prawdziwość przedstawionych we „WNIOSKU” przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci może być zweryfikowana. 

Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 
 

Czytelne podpisy: 

                         1.   Matki/opiekunki prawnej ……………………….………………….. 

Data:…………….…………………….2.   Ojca/opiekuna prawnego ………………………………………….. 



 
 

CZĘŚĆ IV 

DECYZJA DOTYCZĄCA ZAKWALIFIKOWANIA/PRZYJĘCIA 

DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

 

      Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu: ……............................................ roku podjęła 

następującą decyzję: 

 

1. Zakwalifikowała/nie zakwalifikowała* dziecko do oddziału przedszkolnego  Słoneczka/ 

Krasnoludki * na ………godzin dziennie, tzn. od godz. …….…… do godz. ……………… . 

 

Uzasadnienie odmowy zakwalifikowania: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

2. Przyjęła/nie przyjęła dziecko* do oddziału przedszkola Słoneczka/Krasnoludki* 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Data: …………………… 

 

Podpisy przewodniczącego i członków Komisji Kwalifikacyjnej: 

 

1. …………………………….., ……………………………. –przewodniczący komisji ………………... 
                (imię i nazwisko)                (funkcja pełniona w przedszkolu/oddział przedszkolny ) (podpis) 
 

 

2. …………………………….., ……………………………. –członek  komisji ………………........... 
                (imię i nazwisko)                (funkcja pełniona w przedszkolu/oddziale/ przedszkolnym ) (podpis) 

 

 

3. …………………………….., ……………………………. –członek  komisji ………………........... 
                (imię i nazwisko)                (funkcja pełniona w przedszkolu/oddziale przedszkolnym ) (podpis) 

 
 

Data: ……………….. ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

do ,, Wniosku o przyjęcie dziecka 

do przedszkola/oddziału przedszkolnego 

na terenie gminy Rzekuń”. 

 

 

 

              OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI  RODZINY  

                                                        ( do wypełnienia przy składaniu wniosku) 

 

 

         Oświadczam, że dziecko, o którego przyjęcie  do przedszkola  wnioskuję, wychowuje się  w rodzinie 

wielodzietnej, tzn. wychowującej troje i więcej dzieci. 

 

 Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

                                                                                                                               …................................................. 

                                                                                                                              ( podpis matki/opiekunki prawnej) 

 

 

 

 

…..................................................... 

                                                                                                                              (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

 

data .................................................... 

 

 

 

 

UWAGI KOMISJI: 

….................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ .............................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

do ,,Wniosku o przyjęcie dziecka 

do przedszkola/oddziału przedszkolnego 

na terenie gminy Rzekuń” 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WNIOSKODAWCY  O SAMOTNYM  WYCHOWYWANIU  DZIECKA 

(do wypełnienia przy składaniu wniosku) 

 

 

Oświadczam, że  samotnie wychowuję dziecko, o którego przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego 

wnioskuję. 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego  oświadczenia. 

 

 

 

                                                                                                                    …....................................................... 

                                                                                                                      (podpis matki/opiekunki prawnej) 

 

 

 

 

                                                                                                                   …........................................................... 

                                                                                                                       ( podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

data....................................... 

 

 

 

 

POUCZENIE 

Dotyczy wychowania dziecka przez: 

-pannę, kawalera 

-wdowę, wdowca 

-osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu 

-osobę rozwiedzioną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3a 

do ,, Wniosku o przyjęcie dziecka 

do przedszkola/oddziału przedszkolnego 

na terenie gminy Rzekuń” 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  O  ZATRUDNIENIU  OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
(do wypełnienia przy składaniu wniosku) 

 
 

Oświadczam,  

że  jestem osobą pracującą  ( będącą w stosunku  zatrudnienia) / uczę się /  studiuję w trybie 

dziennym /prowadzę gospodarstwo rolne / prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. * 

 

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia ( art. 233 

kk.) 
 
 
*- niepotrzebne skreślić 
 

 
                                                                                                                     …..................................................... 

                                                                                                                     ( podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
data............................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik 3b 

do ,,Wniosku o przyjęcie dziecka 

do przedszkola/oddziału przedszkolnego 

na terenie gminy Rzekuń 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  O ZATRUDNIENIU  

MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 
(do wypełnienia przy składaniu wniosku) 

 

Oświadczam, że  

 jestem osobą pracującą  ( będącą w stosunku  zatrudnienia) / uczę się /  studiuję w trybie 

dziennym /prowadzę gospodarstwo rolne / prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. * 

 

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia ( art. 233 

kk.) 
 
 
*- niepotrzebne skreślić 

                                                                                                                                                                                                                            

….............................................................. 

                                                                                                                         ((podpis matki/opiekunki prawnej) 

 
data................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


